
DUITSE
STUDENT IN 
GRONINGEN

Voor de allereerste 
keer stage lopen, in 
een vreemd land en 
dan ook nog tijdens 
een lockdown. Lees 

het persoonlijke
verhaal van Alina. 
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GRENZENLO(O)S 
TALENT!

De Innovatiewerkplaats: een 
plek waar jouw kennisvraag 

wordt beantwoord. Een 
ontmoetingsplek voor

ondernemers, onderzoekers, 
overheden en studenten.
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CV BOOST
Regionaal talent krijgt een 

zet in de rug – zo verbeter je 
je kansen op de
arbeidsmarkt. 

Maak kennis met onze CV 
Boost training.
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Welkom! Dit is de
allereerste uitgave van 
de Arbeidsmarkt Alert. 

In deze nieuwsbrief 
leest u welk
voordeel de 

grensoverschrijdende 
arbeidsmarkt jou kan 

bieden – als
werknemer en als 

werkgever. 

Arbeidsmarkt
Alert

NIEUWSBRIEF
Volume #1

Grenzenlo(o)s Talent! 
wordt mede mogelijk gemaakt 

door steun van een
Interreg subsidie vanuit het

project Arbeidsmarkt Noord en
de volgende instelligen:

Deze nieuwsbrief is een
initiatief van het project

Grenzenlo(o)s Talent!
6 Instellingen in het

grensgebied werken hierin
samen:

• Afeer Werk- en Leerbedrijf
• De Hochschule Emden/Leer

• De Landkreis Leer
• ROC Noorderpoort.

• De Gemeente Oldambt
• Rijksuniversiteit Groningen.



Een intensieve kennismaking met werken over 
de grens, voor studenten en werkzoekenden. 
Waarom zou je dat doen?

Je werkt of studeert in Noord-Nederland of 
je bent er werkgever. Dan heb je de neiging 
vooral naar het Westen te kijken voor kansen 
op de arbeidsmarkt. Hetzelfde geldt als je 
in Noord Duitsland bent: je kijkt dan vooral 
naar het Oosten. Je kijkt als het ware met een 
180o-blik. 
Waarom zou je niet de andere kant op kijken, 
over de grens? Je blik verruimen naar 360 o 
blikveld? En dat direct in praktijk brengen? 

Daarvoor is de training de CV Boost 
ontwikkeld. De CV Boost helpt jonge 
werkzoekenden met workshops en 
korte stages. Je leert over taal- en 
cultuurverschillen, je leert met een Duitse 
én Nederlandse blik te kijken naar je CV, 
je krijgt de spelregels door van solliciteren 
en samenwerken over de grens en je krijgt 
informatie over je rechten en plichten als 
werknemer en werkgever. En natuurlijk heel 
belangrijk: werkgevers en werknemers leren 
elkaar kennen. Onderdeel van de CV Boost 
is een bedrijfsbezoek. De CV Boost wordt 
afgesloten met een micro-stage bij een bedrijf 
over de grens. 
De deelnemers van de CV Boost bestaan 

uit net afgestudeerden (bachelor/master of 
een beroepsdiploma), studenten die bijna 
afstuderen, stagiaires en professionals.  

De kick-off van de CV Boost vindt plaats in 
januari 2022. Het programma duurt ca. 10 
middagen en wordt in maart 2022 afgesloten. 
Meer weten: ga naar onze webpagina (https://
bit.ly/3p2575E).

CV BOOST
Kennismaking met werken aan de
andere kant van de grens
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https://grenzenloos-edr.nl/neem-deel-aan-de-cv-boost/
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Being out of 
your comfort 
zone makes you 
grow and
realize your true 
potential

“

”

Alina Wilkens is 21 jaar en werkt en studeert 
bij de International Business School van de 
Hanzehogeschool in Groningen. Ze is geboren 
in Duitsland en groeide op in Bremen. Drie jaar 
geleden verhuisde zij voor haar studie naar 
Nederland en woont nu in Groningen. Ze deelt 
met ons meer over haar persoonlijke ervaring, 
de uitdagingen en haar succes. 

‘Tijdens mijn studie besloot ik een half jaar 
lessen te volgen die internationale (werk)
ervaringen stimuleren. Een onderdeel 
van dit programma was een buitenlandse 
stage en zo begon mijn avontuur. Via mijn 
docent kwam ik uit bij Startup EDR en 
mocht ik me inzetten voor een project dat 
ondernemerschap aanmoedigt en ondersteunt 
en tegelijkertijd grensoverschrijdende 
relaties bevordert. Dat klonk voor mij als 
een geweldige kans, zeker omdat ik ben 
opgegroeid in een ondernenemersfamilie. 
Ook was ik nieuwsgierig hoe het werken in 
een Nederlandse kantooromgeving mij zou 
bevallen aangezien ik tijdens mijn studie in 
Nederland al culturele verschillen merkte. 
Ik werd direct betrokken bij projecten, kreeg 
werkzaamheden en ontmoette (online) ook 
collega’s. Het is mooi dat je in Nederland 

direct veel verantwoordelijkheid krijgt. De 
Corona pandemie heeft me geleerd hoe ik een 
waardevol teamlid kan zijn en een bijdrage kan 
leveren, ook al zit ik niet met andere collega’s 
op een werkplek. Mijn collega’s inspireren me 
echt om iedere dag m’n best te doen en een 
bijdrage te leveren!

Wat betreft de culturele verschillen liep ik nog 
wel eens tegen een taalbarrière aan. Dankzij 
mijn wekelijkse Nederlandse lessen begrijp ik 
nu wel meer maar het spreken blijft nog lastig. 
Desondanks had ik deze ervaring niet willen 
missen.
Buiten mijn comfort zone is de plek van 
persoonlijke groei en ontwikkeling.  Ik zou 
iedereen die een stage of werk over de grens 
overweegt alleen maar aanmoedigen. Het is 
een van mijn beste persoonlijke ervaringen. 

Haar stagebegeleider dr. Uli Mathies sluit 
af: “Het was geweldig om met Alina te 
samenwerken en haar van een talentvolle, 
jonge student zien ontwikkelen naar 
een volledig zelfstandig content- en 
projectmanager in spé.”

Duitse student in Groningen



Innovatiewerkplaats Eems Dollard Regio
in Transitie

De Innovatiewerkplaats Eems Dollard Regio 
in Transitie (IWP EDRiT) is onderdeel van het 
project Grenzenlo(o)s Talent! Energietransitie, 
toerisme, binnenstedelijk ondernemen, 
digitalisering, service en dienstverlening – 
deze onderdelen van onze leefomgeving zijn 
voorbeelden van de werkgebieden van de 
IWP. 

Als je als ondernemer of overheid een 
vraag hebt op een van deze werkgebieden, 
dan zit je bij de IWP op de goede plek. 
Want kennisinstellingen zoals MBO, HBO 
en Universiteiten, bedrijven, overheden, 
maatschappelijke organisaties & bewoners aan 
beide kanten van de grens delen hier kennis 
en ervaring. Je komt in de IWP in contact met 
studenten van uit de regio – van beide kanten 
van de grens. 

Inmiddels hebben meer dan 250 studenten 
gewerkt en activiteiten georganiseerd in de 
IWP. Op 18 januari 2022 is het Symposium 
Onderzoeksresultaten Kenniscentrum 
NoorderRuimte georganiseerd. Studenten 
presenteren de resultaten van recent 
onderzoek. 

Alle bijeenkomsten en activiteiten zijn 
conform de coronamaatregelen. Wil je meer 
informatie over de activiteiten van het IWP? 
Bekijk dan de website van
www.grenzenloos-edr.nl

Meer informatie

Heb jij een vraag voor de IWP? Neem dan 
contact op via: info@grenzenloos-edr.nl

Wil je meer weten over Grenzenlo(o)s 
Talent!? Ga naar onze webpagina (https://bit.
ly/3mdnmmL)

Wil je meer weten over de Innovatiewerkplaats? 
Ga naar onze webpagina (https://grenzenloos-
edr.nl). 

Je kunt ook een mail sturen naar
Charlotte Hidding, Hanzehogeschool 
Groningen: c.e.m.hidding@pl.hanze.nl 

of Johan Willms, Landkreis Leer:
Johann.Willms@lkleer.de
  

GRENZENLO(O)S TALENT!
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